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Samsö rederi startade den 1 oktober 2014 
och tog samtidigt över färjan Kanhave som 
dittills gått på rutten Hou-Sälvig, mellan Jyl-
land och Samsö. Kanhave flyttades till Ballen, 
ett nytt färjeläge på östra Samsö, och fick en 
ny rutt, till Kalundborg på Själland.

Rederiet beställde en ny färja och det var 
varvet Remontowa i Polen som fick uppdra-
get att bygga färjan Samsö (byggnummer 
2872), en gasfärja. Gas är nytt för framdrift i 
färjetrafiken i Danmark. Men dessvärre blev 
bygget av Samsö försenat på grund av tek-
niska orsaker. Problemet löstes genom att 
rederiet hyrde in den tidigare Samsöfärjan 
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Prinsesse Isabella är det första fartyget i Danmark som drivs med naturgas. Hon valdes till Årets danska far-
tyg 2015 på Danish Maritime Fair.
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Prinsesse 
 Isabella
längd: 99,95 m 
bredd: 18,50 m 

djupgående: 3,00/ 5,20 
passagerare: 600 sommartid 

/400 vintertid 
personbilar: 160.

Fakta  DFHS
Danskt Färjehistoriskt Sällskap (DFHS)  
bildades 1991. Sällskapet har omkring 400 
medlemmar, de flesta i Danmark, men har 
även medlemmar i Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland och Belgien. 
Sällskapets syfte är att främja kunskap och 
intresse för färjetrafik. Man samlar också 
på material och bilder om färjor och färjele-
der och stödjer bland annat utgivning av ar-
tiklar, trycksaker och böcker i ämnet.
www.dfhs.dk

Vesborg, nu namnändrad till Ane Läsö, som 
ersättningsfartyg under cirka ett halvår.

Under tiden döptes den nya färjan till Prin-
sesse Isabella, med prinsessan själv som 
gudmor. Prinsessan Isabella är dotter till den 
danske kronprinsen Frederik och kronprin-
sessan Mary. Jag besökte själv färjan i au-
gusti och mitt tycke är den otroligt fin med 
inbjudande passagerarutrymmen i ljusa fär-
ger. Färjan har gott om plats för både resenä-
rer och fordon. 

TEXT OCH FOTO: PETER THERKILDSEN, 
KORRESPONDENT FÖR SHIPPAX, SAMT MEDLEM I 

DANSK FÆRGEHISTORISK SELSKAB.

MMI-UNDERSÖKNINGEN
tar pulsen på rederiet

MINSKAD MILJÖBELASTNING
Nystart för Chemsoft

NYA LEDNINGSSYSTEMET
Snart premiär

ÄNTLIGEN,

Hallå! Har du inga frågor? Vår frågelåda är tom... 
Skicka din fråga till sjovagen@trafikverket.se
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

-UTBILDAR I ECOSHIPPING

Bästa medarbetare,  hösten görs sig 
påmind, även om vi har ett ganska 
skapligt väd-er så ”mörknar det minut 
för minut”. Vi har och har haft en hek-
tisk tid i administrationen, bland annat 
har vi invigt vår nya simulator på Kas-
tellet i Vaxholm, ett mycket uppskat-
tat inlägg i miljödebatten. Talen avlöste 
varandra och alla vittnade om positiv 
utveckling och möjlighet för framtidens 
miljöarbete. Nästan 100 inbjudna gäs-

ter kom denna 
regniga och blå-
siga dag, men 
det var simula-
torn som stod i 

fokus. Ett stort tack till alla som bidrog, 
inte minst till de fyra befälhavare som 
svarade på frågor i en strid ström, vilka 
ambassadörer ni är!

Vi får hela tiden förfrågningar om 
vad vi tänker oss med simulatorn och 
om det finns någon chans att vara 
med. Massmedia har också tagit emot 
simulatorn på ett bra sätt och gett oss 
mestadels rosor för både utförande 
och tänkt miljöförbättring.

Förra veckan deltog jag och Anders 
Nordqvist i nordiskt färjedriftsmöte 
på Åland. Det var en nyttig och lärorik 
tillställning där vi dryftade gemensam-
ma problem, även här var miljöfrågor i 
centrum.

I skrivande stund är jag just hem-
kommen från Åbo efter två dagars be-
sök hos vår motsvarighet i Finland till-
sammans med hela rederiets styrelse. 
Där besökte vi färjor och färjelägen 
och kunde väldigt tydligt se likheter 
och naturligtvis alla framtida utma-
ningar som är väldigt lika oavsett Fin-
land eller Sverige.

Vi har en engagerad och intresse-
rad styrelse vilket bådar gott för fram-
tiden och jag hoppas verkligen att vi får 
möjlighet att förverkliga alla idéer och 
goda förslag.

Lev väl och kör försiktigt! 

Anders Werner om MMI- 
resultatet. Foto: Christiaan Dirksen.
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Invigning och möten 
med miljön i fokus

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare 
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra ak-
törer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värdering-
ar. Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta nummer:  
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nus Ihrfors Foto: Kasper Dudzik. Mejla sjovagen@trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är 
anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503

 

ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Att få jobba med 
människor och plane-
ring är det bästa som 
finns.”

Rederiet pionjärer

Malin Kotake är en av Trafikverkets 
experter på kemikaliehantering. 
 Foto: Erika Andersson
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Den 15 september, i ett lätt regn och 
efter ett febrilt förberedelsearbete, 
var det äntligen dags för högtidlig 
invigning av rederiets centrum för 
utbildning ecoshipping på Vaxholms 
kastell.

- Att det regnar på en invigning betyder 
kanske tur, precis som när det regnar på 
ett bröllop, sa Anders Werner.

Och i skydd under ett paraply klippte 
Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart (f.d. 
Sveriges Redareförening) det blågula 
bandet och ”Smoke on the Water” ljöd 
som fanfar.

När den ceremoniella delen var avkla-
rad och fick de inbjudna gästerna möj-
lighet att vandra runt i de nyrenoverade 
lokalerna och titta på och pröva simulato-
rerna. Anders Werner berättade histori-

en om hur rederiets satsning ecoshipping 
började för några år sedan.

– Mats Eriksson, Sjövägens dåvarande 
redaktör, läste om en simulatorutbildning 
i Norge. Mats reste till Sikkerhetssenteret 
i Rörvik och sa till mig att detta var värt 
att satsa på. Och att spara både miljö och 
bränsle lät förstås intressant – och helt i 
linje med rederiets mål, sa Anders Werner.

Till en invigning hör en lunch och förstås 
tal, precis som vid fartygsdop. Först bland 
talarna var Pia Berglund. Som invignings-
förrättare utnämndes hon av Anders 
Werner även till simulatoranläggningens 
gudmor.

– Det här är en guldkurs som Färjere-
deriets personal får ta del av. Håll i dina 
medarbetare, Anders! För vi kommer att 
vara där och rycka i dem, sa Pia Berglund.

Mathias von Schlieben, fastighetschef 

på Statens fastighetsverk, knöt an till his-
torien i sitt tal.

– Det här huset är en pralin. Förut var 
Vaxholms kastell ett försvar mot fienden, 
nu försvarar det miljön.

Andra inbjudna som höll tal var Marcus 
Anvell, Transas, Ted Bågfeldt, prefekt på 
Linnéuniversitetet, och Bo Vikström, ord-
förande för Färjerederiets internstyrelse.

Under lunchen uppvaktades både Mats 
Eriksson och Bård Godager, Sikkerhets-
senteret med blommor. Mats för att han 
uppmärksammade rederiet på ecoship-
pingens möjligheter och Bård för gott 
samarbete.

Nu är anläggningen invigd, och det är 
redan full fart i verksamheten. De första 
kurserna har i skrivande stund redan hål-
lits på Vaxholms kastell, se även notis på 
Sjöloggen på sidan 6.

10

8

VI I REDERIET

”Ett stort tack 
till alla som  
bidrog”

Håkan Gustafsson,  
befälhavare Vaxholmsleden.
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VI I REDERIET

Färjerederiets system behöver anpassas 
mer till vår verksamhet för att uppfylla 
lagar och förordningar. Därför har vi valt 
att skapa ett helt eget ledningssystem, 
skilt från Trafikverkets intranät.

Det första du kommer att upptäcka i 
det nya verksamhetssystemet är att vik-
tig information presenteras på porta-
lens startsida. Medarbetarna navigerar 
till sina egna ytor genom att klicka på sitt 
distrikt på en karta över Sverige. Informa-
tion från administrationen når du via län-
kar i toppnavigeringen. Varje distrikt har 
sina leder och lederna har sina färjor. Rätt 
information kommer att vara tillgäng-
lig på rätt plats, så att du ska slippa klicka 
runt och leta. Rent tekniskt är sökningen 
också avsevärt bättre än i gamla VHS. Vi 
kommer även i fortsättningen vara åtskil-
da från Trafikverkets intranät, och får 
bara upp sökresultat från rederiets system 
när vi söker i det nya ledningssystemet. 

Något som tidigare vållat problem i 
VHS är förändringar i organisationen. I 
det nya ledningssystemet blir det enkla-
re att flytta färjor mellan olika leder och 
leder mellan olika distrikt.

Vårt arbete med att arbeta mer processori-
enterat har pågått parallellt med den tek-
niska utvecklingen. I det gamla VHS hade 
vi inte kunnat få till alla de finesser som 
finns i det nya, som till exempel klickbara 
diagram och direktvisning av dokument 
i webbläsaren. Ett problem med VHS 
var att medarbetarna måste söka efter 
dokument för att arbeta med olika saker. 
Genom att identifiera de dokument som 
kan användas i de olika processernas akti-
viteter visas tänkbara alternativ när du 
arbetar inom en av de fem processerna. 
Vi ska få all information vi behöver när vi 
behöver den.

De prioriterade processer vi har tagit 
fram är Bemanna, Projekt, Underhåll, 
Varv och Färjeflytt. Vi kommer att arbeta 

vidare för att utöka till fler processer.
En av anledningarna till att vårt gamla 

VHS har varit så långsamt är att vi haft 
för mycket data lagrat i listor. Nu kom-
mer vi att spara en hel del information 
direkt i ett datalager. Vårt nya datala-
ger ger oss också möjligheter att 
koppla in data från andra system, 
till exempel schemaläggnings-
data från Heroma, Trafikstatis-
tik och avvikelserapportering. 
Vårt arbetssätt kommer att 
bli enklare och vi kommer att 
kunna rapportera, kontrollera 
och följa upp på ett helt annat 
sätt än tidigare, särskilt när vi 
också får in data från maskinö-
vervakning och navigeringssys-
tem. På så sätt blir det enklare 
att överblicka hur rederiet ligger 
till när det gäller hur vi uppfyller 
våra mål.

Det nya ledningssystemet presenterades 
för administrationen och distriktschefer 
under höstkonferensen den 25 augusti. I 
början av november kommer vi att utbil-
da distriktscheferna i det nya lednings-
systemet och processarbetet. Därefter 
ska avdelningschef/distriktschef utbilda 
medarbetarna, så att alla är redo att börja 
använda ledningssystemet till årsskiftet. 
Jag ställer också gärna upp och hjälper 
till vid utbildningarna. 

GUNNAR LINDQUIST

Färjerederiets  
nya ledningssystem

Vättern
Visingsöleden

Ekeröleden

Norrbotten
Röduppleden,
Bohedenleden,
Avanleden

Jämtland
Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden

Norrlandskusten
Holmöleden,
Hemsöleden

Norra Roslagen
Gräsöleden, Blidöleden, 
Furusundsleden

Södra Roslagen
Ljusteröleden, 
Vaxholmsleden,
Oxdjupsleden, 
Kastelletleden

Stockholm
Tynningöleden,  

Norra Östersjön
Skanssundsleden, 
Fårösundsleden

Syd
Aspöleden, 
Ivöleden,
Bolmsöleden

Hönö
Hönöleden

Södra Bohuslän
Nordöleden, 
Björköleden

Orust
Ängöleden, 
Malöleden,
Lyrleden, 
Svanesundsleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden,

Gullmarsleden
Bohus-Malmönleden,

Väst
Högsäterleden,
Sund-Jarenleden,
Kornhallsleden

Mälaren
Adelsöleden,
Arnöleden,
Stegeborgsleden

Mellansverige
Vinöleden,
Skenäsleden

Under det gångna året har vi arbetat med att skapa ett nytt verksamhetssystem, 
VHS, för Färjerederiet. Den tekniska lösningen i VHS håller på att bli föråldrad 
och supporten från Microsoft för äldre versioner upphör inom kort. Trafikverket 
driver nu också ett stort projekt för att flytta intranätet och arbetsrummen till den 
nya plattformen SharePoint 2013. 

Gunnar skriver om projektet i sin blogg.  
Den hittar du med en personsökning på VHS:  
Gunnar Lindquist, Fekn http://minwebbplats.trafikverket.local/personal/lingun04/Blog/default.aspx.

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: KASPER DUDZIK

Tommy Hed, drifttekniker för simulatorn, och Henrik Andersson, Linnéuni-
versitetet, övervakar simulatorkörningen från kontrollrummet.

Mats Eriksson tackades med blommor.

Efter invigningen bjöds de inbjudna gästerna på lunch och tal i de vackra  
valven på Vaxholms kastell. 

Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, förrättade invigningen.

Marie Karlsson, en av befälhavarna som visade hur man kör 
färja i simulator.
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Han vill använda MMI 
för att förbättra

VI I REDERIET

Alla medarbetare i rederiet hade chansen 
att lämna sin uppfattning via ett datorba-
serat formulär. Nu jobbar vi vidare, både i 
distrikten och i rederiledningen. Resul-
tatet ska analyseras och åtgärdslistor ska 
fram. Sjövägen ställde några frågor till 
rederichef Anders Werner om Trafikver-
kets mätning av motiverad medarbetare: 

Vad är MMI-mätningen bra för? Hur vill du 
att den ska användas i rederiet?

– Vi måste ta pulsen på organisationen, 
vi kan inte heller förändra oss eller för-
bättra oss om vi inte känner problemen. 
MMI ska användas för att utveckla rede-
riet i samförstånd med våra medarbetare.

Antalet som har besvarat MMI-mätningen 
i år har ökat från 60 till 68 procent – men 
fortfarande är det en tredjedel rederian-
ställda som inte svarar. Tror du att resulta-
tet skulle se annorlunda ut om fler svarade?

– Tycker att 68 procent är väldigt lågt, 
det saknas en tredjedel av svaren. Om det 
skulle se annorlunda ut om fler svarade? - 
ja kanske. Men för de flesta är det lättare 
att lämna ”ris än ros”. Vi har lättare att 
fokusera på problem.

Det övergripande resultatet visar en svag 
ökning totalt sett från 63 till 65 procent 
motiverade eller mycket motiverade – är du 
nöjd?

– Nej jag kan inte säga att jag är nöjd, 
men hur det än är måste man titta djupare 
på resultatet och dess innebörd. Det finns 
bitar jag är nöjd med men det finns nog 
tyvärr andra bitar som jag är mer miss-
nöjd med.

Mycket ser positivt ut när det gäller hur vi 
som individer trivs i rederiet. En stor majo-

ritet anger att de trivs med arbetsuppgif-
terna, många tycker att samarbetet fung-
erar bra i arbetsgruppen och 67 procent 
bedömer rederiet som en attraktiv arbets-
givare. Vad tror du att det beror på?

– Vi har det naturligtvis väldigt bra i 
grunden och jag tror att vi har ett väldigt 
gott renommé utanför Trafikverket och så 
långt är det naturligtvis positivt.

Rederiets säkerhetsarbete får sämre resul-
tat. 65 procent av de svarande anser att det 
finns tillfällen då säkerheten får stå tillbaka 
för produktionsmål – jämfört med bara 39 
procent i Trafikverket som helhet. Håller vi 
oss inte till regelverket? Finns det rentav 
ett motsatsförhållande mellan säkerhets-
tänk och krav på ökad produktion?

– Detta har jag väldigt svårt att för-
stå. Säkerhetsarbetet är tydligt reglerat 
genom ISM och hela vårt verksamhets-
system ska bidra till att vi håller en hög 
säkerhet. Vi har en diskussion om filbred-
der ombord, där vi anlitat oberoende tek-
nisk expertis för att komma fram till rätt 
lösning. Det är bra att det är på gång. 

Ledarskapsindex har sjunkit från 68 till  
58 procent, som är nöjda med ledarskapet. 
Man kan framförallt se ett missnöje hos 
personal på frigående färjeleder från  
71 procent nöjda i förra mätningen till 
endast 48 procent i år. Tror du att exempel-
vis kravet på arbetsrotation och matros på 
däck kan ha påverkat utfallet?

– Ja tyvärr så är det nog den bistra san-
ningen. Kanske är inte sakfrågan det vik-
tigaste utan hur man driver och framför 
frågorna? Och samtidigt är det förvånan-
de eftersom båda frågor som du näm-
ner har direkt koppling till att förbätt-
ra säkerheten. Och säkerheten månar vi 

alla om, både från lagstiftarens sida och 
från oss som arbetar i rederiet. Sjösäker-
het är vårt jobb. Men säkerheten i rederiet 
bedöms uppenbarligen på ett selektivt 
sätt. Det måste vi prata mer om.

Skulle vi få ett bättre resultat på MMI om 
varje färjeled eller distrikt själva kunde 
bestämma allt om hur jobbet ska göras?

– Kanske i början, men frågan om hur 
ansvaret skulle fördelas skulle uppstå 

ganska snabbt. Alla vill ha regler att för-
hålla sig till. En skuta kan inte färdas 
framåt utan styrninng. 

Vi måste bli bättre på att se rederiet 
som en helhet, inte som många olika leder 
där särintressen ställs mot varandra.

Tror du att det är tydligt för alla medarbeta-
re vad Färjerederiets ledning är?

– Nej tyvärr, men vi försöker på gemen-
samma möten att förklara. Jag vet inte om 

Två tredjedelar av oss besvarade mätningen. Resultatet  
gav både ros och ris. Trafikverkets mätning MMI, moti-
verad medarbetare index, gjordes i våras och resultatet 
meddelades under sommaren. 

alla tänker på, att alla medarbetare fak-
tiskt har direkt tillgång till Färjerederiets 
ledning. Din närmsta chef ingår i rederi-
ets ledning. Längre bort är det inte.

Om rederiet får sänkt ledarskapsindex, 
borde inte ledningen bytas ut då? Finns det 
något man kan göra, som du ser det, för att 
förbättra förtroendet för ledningen?

– Ledningen väljs inte genom omröst-
ning av medarbetarna. Ledningen till-
sätts på internstyrelsens uppdrag, för att 
driva verksamheten mot styrelsens och 
ägarens mål. Den måste vara lyhörd men 
också självständig och kan ibland uppfat-
tas obekväm, i uppdraget att driva rede-
riet mot Trafikverkets målbild.
Om en chef i rederiet får ett lägre resultat 
när det gäller ledarskapsindex, innebär det 
då att det är en dålig chef? Finns det något 
sätt där vi medarbetare kan ge bättre stöd 
till chefer, för att förbättra deras arbetssi-
tuation? 

– Det är inte säkert att en chef som får 
ett lägre ledarskapsindex är en dålig chef.  
Obekväma beslut i olämplig tid kan ren-
dera i ett försämrat index. Det behöver 
i sig inte betyda att chefen är sämre. En 
ledare måste ibland ta obekväma beslut. 

– Förtroende är som ett bankkonto man 
måste sätta in på för att kunna spendera. 
Förtroende behöver byggas från två håll, 
både från chefens sida och från medarbe-
tarens.

– Vi har alla en chef och man behöver 
tänka på hur man behandlar vederbö-
rande. Ett svagare ledarskapsindex säger 
även något om attityden hos den som läm-
nat synpunkten. Lyhördhet måste vara 
dubbelriktad.

Hur vill du att vi använder resultatet av 
MMI i rederiet? 

– Till åtgärder som förbättrar på alla 
nivåer och långsiktigt, inga köttben med 
kortsiktiga resultat.

Hur tycker du att vi som jobbar i rederiet 
själva kan tänka och agera för egen del, för 
att öka vår motivation i jobbet? 
– Personligen tycker jag att man kan 
känna stolthet över rederiet med tanke 
på nöjd kundindex som är starkare än 
någonsin. Vi har en utmärkt verksamhet 
som vi ska vara stolta över. Allas insats är  
värdefull. Välj en positiv inställning! 

Hur trivs du själv med ditt jobb, Anders?
– Jag är nog som människor är mest. 

Lite upp och lite ner. Men på det stora 
hela trivs jag väldigt bra och det beror nog 
på att jag är väldigt glad över allt vi har 
åstadkommit tillsammans och ser fram 
emot att fortsätta utvecklingen till världs-
mästerskapet i färjedrift. 

INGRID JARNRYD

En av frågorna som bildar MMI är omformulerad 2015 och är inte jämförbar med motsvarande fråga 2011 
och 2013. MMI-resultatet för åren 2011 och 2013 är inte helt jämförbara med MMI 2015

63 63 65

MMI

68
63

58

Ledarskapsindex

66
70

67

Attraktiv arbetsgivare

2011 2013 2015
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ING-MARIE ÄR REDERIETS
NYA KONTAKT PÅ HR-CENTER

  Heléne Bernhardtz har slutat på lönekonto-
ret och påbörjat en ny tjänst i Trafikverket. Fär-
jerederiets nya kontaktperson heter Ing-Marie 
Johansson. Hon 
har arbetat som 
lönespecialist på 
Trafikverket se-
dan maj 2012 och 
dessförinnan kom 
hon från ett pri-
vat företag där 
hon arbetade med 
lön- och HR- 
frågor i 12 år.  

  Då Johan Parrow lämnade internrevisio-
nen, för att bli utbildare i Crowd som till-
likauppgift, beslöt rederiet att rekrytera en 
internrevisor på heltid. Vi behåller den nu-
varande organisationen med de övriga re-
visorerna, Peter Sörensson, Svanesundsle-
den, Nils Olofsson, Hönöleden, och Thomas 
Berkey, Oxdjupsleden, som nu får mer tid till 
sina huvuduppgifter.

Ny internrevisor blir Sara Kullgren, hon 
kommer från Trafikverket Investering, där hon 
arbetat med risk- och säkerhetsfrågor, inklu-
sive revisioner, i projekt. Sara är 35 år och bor 
på Orust. Hon har utbildning i och yrkeserfa-
renhet av kvalitets- och revisionsfrågor, och 
är utbildad processledare. Tanken är att hon 
ska leda det fortsatta arbetet med processer-

na jämte undertecknad och Gunnar Lindquist, 
projektledare för nya ledningssystemet.

Sara kommer organisatoriskt att höra till ad-
ministrationen. Som internrevisor kommer hon 
att resa mycket, men vara utlokaliserad och 
ha en arbetsplats på 
Svanesudsleden. 
Inledningsvis kom-
mer Sara att gå ut-
bildningar i ISM och 
andra sjöjuridiska 
frågor, samt gå med 
på färjelederna. 
Hon tillträder den 9 
november. 

 THOMAS   
ELWINGER

  Den tidigare chefen för distrikt 
Hönö, Camilla Cannmo är numer chef 
för distrikt Orust. Jimmy Franzen till-
trädde som chef för distrikt Hönö den 
21 september. Han kommer närmast 
från distrikt Vättern, där han arbetat 
som befälhavare och biträdande DC 
på Visingsöleden. Jimmy är utbildad 
vid Sjöbefälsskolan i Kalmar och har 
arbetat på Visingsöleden i 7 år, va-
rav 4 år på Visingsötrafiken för Jönkö-
pings kommun, innan det jobbade han 
som befälhavare i Transatlantic.

Grattis till nya jobbet!
Tackar! Har jobbat några dagar nu 

och trivs helt fantastiskt!
Hur kom det sig att du sökte jobbet 
som distriktchef?

– Att få jobba med människor och 
planering är det bästa som finns, jag 
fick ju en försmak på Visingsöleden 
där jag kom underfund med att jag 
trivdes med denna typ av jobb. Hönö-
leden är ju en fantastisk utmaning 
med högt tempo och goa gubbar och 
tjejer, det kan inte bli mycket bättre!
Vad är det med Västkusten som 
lockar?

– Ett ”sjömanshjärta” dras alltid till 
havet.
Flyttar hela familjen?

– Jag och dottern veckopendlar till 
att börja med, hon kom in på Öckerö-
gymnasiet samma dag som jag fick 
jobbet! Ödet!? Men inom kort kom-
mer vi alla att flytta hit. Vi ska bo nå-
gonstans på öarna i närområdet.
Kommer du inte att sakna Vättern 
och Visingsö?

– Jodå, speciellt kollegorna! Ett fan-
tastiskt gäng som bryr sig om varan-
dra och är otroligt lojala.

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Rederiets resultat i årets mätning av NKI 
(nöjd kund index) är det bästa sedan mätning-
arna började. Drygt 10 000 enkäter delades ut 
på alla leder i landet. Svarsfrekvensen var hela 
94 procent och totalindex stannade på 81 pro-
cent nöjda. Helhetsintrycket av tjänsten: 92 
procent är nöjda eller mycket nöjda.

– Det här är ett fantastiskt bra resultat. Jag 
tycker att alla vi i rederiet ska känna oss stol-
ta över vad vi åstadkommit. Undersökning-
ens tillförlitlighet är hög, dels stöds den av en 
stark svarsfrekvens, som inte heller skiljer sig 
markant från förra årets mätning. Och dels att 
de leder där rederiet gjort stora insatser ock-
så visar en klar förbättring av kundnöjdheten, 
säger Ingrid Jarnryd, kommunikationschef. 

Mätningen visar att 27 leder har ökat sitt 
resultat, 11 leder minskat och 2 leder ligger 
kvar på samma nivå som förra året. Bästa  
resultat nådde Röduppleden, medan den läg-
sta nivån finns på Nordöleden, som ändå 
ökat från 60 till 66 procent nöjda.

– Med andra ord 66 procent nöjda är vår 
lägstanotering 2015 och så hög lägstanivå har 
vi aldrig noterat, säger Ingrid Jarnryd 
Den stora vinnaren är Holmöleden som gått 
från 59 procent nöjda till 71. Men även Aspö-
leden gör ett skutt från 68 till 74. Den led som 
sjunkit mest är Ekeröleden från 74 till 69.

Under hösten skriver vi mer om NKI i Sjö-
vägen. 

Jimmy Franzén  
– ny chef för  
distrikt Hönö

Sara Kullgren - ny internrevisor

”Snart blir du ”blåst” på färjeturen
– Vi lägger en luftslang nu i Avanleden 
säger Trafikverkets chef i Norrbotten Ro-
ger Olofsson.
I Norrbotten är detta faktiskt inte något 
helt nytt.
– Vi har haft en luftledning i Boheden-
leden i Överkalix i minst tio år. En luft-
ledning läggs för att korta tiden mellan 
sista färjeturen och till isvägen öppnar 
förklarar Olofsson. I Boheden gör led-
ningen att man inte har något glapp alls 
i trafiken.”
Norrbottens-Kuriren 2 oktober

”68 räddades från Holmöfärjan
En stor sjöräddningsövning genomfördes 
på onsdagen utanför Holmön. Scenariot 
var att det uppstått en maskinbrand på 
Capella, Vägverkets färja till Holmön, så 
att 68 personer ombord måste evakue-
ras till Byviken på Holmön.
– Det fungerade jättebra. En timme ef-
ter larm var de första enheterna på plats 
och tre timmar senare var färjan tömd 
och alla hade fått sjukvård, säger Stefan 
Ahlin, sjöräddningssamordnare vid sjö-
fartsverket.”
Västerbottens-Kuriren 30 september

”Helge roddes i land  
– utan större problem
En allvarlig incident inträffade i går ute till 
havs på färjan Capella mot Holmön. Efter 
tre timmar var samtliga passagerare och 
besättning räddade till säker mark.
Folkbladet 30 september

”Sverige först i världen med  
satsning på ecoshipping
Specialbyggda simulatorer ska utbilda 
förare i havets motsvarighet till ecodri-
ving. Trafikverkets eget rederi startar 
öppna utbildningar i så kallad ecoship-
ping. Trafikverket bedriver kollektivtrafik 
på 41 färjeleder med 69 fartyg. För att 
sjöfarten ska bidra till att nå miljökvali-
tetsmålen har Trafikverket beslutat att 
utbilda all personal på rederiet i sjöfar-
tens motsvarighet till ecodriving, kallad 
ecoshipping. Målet är att kraftigt mins-
ka förbrukningen av drivmedel och ut-
släppen av avgaser. Trafikverkets rederi 
har redan bland annat minskat bränsle-
åtgången på Gräsöleden i Stockholms 
skärgård med 16 procent.”
Miljöaktuellt 23 september

  Rederiets utbildning i ecoshipping är redan igång. Här är första gänget på Vaxholms kastell. Övre raden: 
Jan Snöberg och Henrik Andersson, Linnéuniversitetet. Andra raden: Håkan Gustafsson, Vaxholmsleden,  
Lasse Hahn, Pool Öst, och Robert Berntsson, Svanesundsleden. Tredje raden: Thomas Eldeen, Gräsöleden, 
Martin Olofsson, Hönöleden, Mikael Olofsson, Björköleden, och Magnus Gislason, Vinöleden. Längst fram: 
Marie Karlsson, Furusundsleden, och Robert Fredriksson, Linnéuniversitetet.

Kunderna gillar oss!

PREMIÄR FÖR  
NY WEBBPLATS

  Bakom kulisserna har det varit ett intensivt 
arbete när Trafikverkets webbplats byggdes 
om. Lanseringen var den 5 oktober. Webb-
platsen har fått en helt ny design för att det 
ska gå lika bra att läsa oavsett om du surfar 
med dator, läsplatta eller mobiltelefon. Nu är 
det ungefär hälften av besökarna som använ-
der mobil eller platta.

– Materialet på vår webb är omfattande 
eftersom alla färjeleder har sin egen webb-
plats och det kommer att ta några veckor att 
få till alla detaljer. Vi uppdaterar löpande även 
i fortsättningen. Om du har synpunkter, korri-
geringar, eller förslag är du varmt välkommen 
att höra av dig, säger Ingrid Jarnryd, Färjere-
deriets kommunikationschef. 

Det blev ”all-time-high” i rederiets senaste NKI-mätning. Foto: Kasper Dudzik

  Den 1 september var Lena Erixons första dag 
som ny generaldirektör för Trafikverket. De se-
naste tre åren har hon varit generaldirektör för 
Försvarets materielverk, FMV. Lena Erixon har 
tidigare arbetat på Trafikverket, och f.d. Vägver-
ket, i sammanlagt 12 år. Före det har hon varit 
ekonomidirektör i Södertälje kommun, och ar-
betat på kommunförbundet och finansdeparte-
mentet. 

Lena Erixon är 55 år och bor i Falun. Tillsam-
mans med sin man har hon en gård med travhäs-
tar. Hon är dessutom gudmor till en av Färjerede-
riets färjor, linfärjan Sedna på Vinöleden. 

Lena Erixon - nya generaldirektören på plats
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För drygt två år sedan anslöt sig Färjere-
deriet till Trafikverkets Chemsoftsystem. 
En tid därefter slutade rederiets dåvaran-
de miljöansvarige och Chemsoft hamna-
de lite i skymundan. Sedan drygt ett år är 
Peter Jansson Färjerederiets miljösam-
ordnare och nu vill han se en nystart för 
Chemsoft.

– Chemsoft ska vara ett aktivt system 
där alla i rederiet är välkomna. Systemet 
är inte bara till för de Chemsoftansvariga 
eller andra utpekade. Samtliga i rederiet 
kan komma in i systemet utan inloggning 
och se säkerhetsdatabladen, säger Peter 
Jansson.

En del i nystarten är två utbildnings-
tillfällen i oktober för Chemsoftansva-
riga på färjelederna. Utbildningen hålls i 
Stockholm-Arlanda och i Göteborg. Malin 
Kotake, en av Trafikverkets experter på 
kemikaliehantering håller i utbildning-
en tillsammans med en kollega. Dessut-
om medverkar Peter Jansson och Kjell 
Modig, distrikttekniker. Kjell är utbildad 
miljöingenjör och hjälper Peter i arbetet 
med Chemsoft. 

Under utbildningen hoppas Peter Jans-
son även fånga upp de frågor som finns i 
verksamheten och få diskutera hur rede-
riet ständigt bli bättre på kemikaliehan-
tering. 
– Syftet med Chemsoft är att minska mil-
jöbelastningen genom att vi väljer bra 

Nystart för Chemsoft
produkter i vår verksamhet. Det är även 
viktigt att vi har ett nätverk i rederiet så 
att vi kan lära oss av varandra.

Peter Jansson framhåller att Färjerederiet 
inte har några egna experter på kemika-
lier, dessa finns centralt på Trafikverket. 
– Vi har stort stöd från kemikaliegransk-
ningsfunktionen. De klassar in kemiska 
produkter i fyra olika nivåer, varav en är 
helt förbjuden och en är under utfasning. 
Det är av största vikt att kemikalier som 
vi handskas med är granskade av våra 
experter och det är något som om alla 
anställda måste vara medvetna om. Det  
är helt enkelt en granskning som säker-
ställer både arbetsmiljö och naturen. 

Späckat sjöfartsprogram 
i Rotterdam
I maj var jag med på Sjöfartsforums resa 
till Rotterdam i Nederländerna. Vi var ett 
20 tal deltagare från olika sjöfartsnäring-
ar i Sverige; Transportstyrelsen, Sjöfarts-
verket, Näringsdepartementet, riksdagen 
och jag från Trafikverket. Ett fullspäckat 
program för att se hur inlandssjöfarten 
kan växa i Sverige, och i de vatten som fly-
ter in i landet. Vi började med besök i Rot-
terdams enorma hamn, Europas största, 
trafikkontrollen som dirigerar alla båtar, 
några varv, Mercurius Shippings kontor 
med besök på en av deras båtar, och STC:s 
skola. Nederländerna är imponerande när 
det gäller sjöfart, hela familjer bor på sina 
båtar och fraktar gods upp och ner för 
Rhen. Deras hamnar och dess logistik är 
moderna och effektiva. Varven vi besökte 
låg oftast inklämda i städer, med bostäder 
runt om där boende hade en förståelse för 
att verksamheten var till godo för landet.

Varven hade oftast hela kedjan från rit-
bord till färdigt fartyg inom sitt område, 
eftersom så många bor på sina båtar var 
inredningssnickeriet på varvet impone-
rande. Jag och deltagarna från Trans-
portstyrelsen reagerade på ett ibland bris-
tande säkerhetstänk. Sådant som kanske 
överdrivs i Sverige saknades ibland helt 

här. Däremot reagerade de på att vi ibland 
är petiga i regelverket.

Miljö och alternativa bränslen var en 
intressant del av resan, vi besökte båten 
Argonon som drevs av LNG, en av dom 
första båtarna som byggdes med det alter-
nativet.

Jag blev imponerad av att en del båtar 
fortfarande var underhållna och såg ut 
som nya fast de var till åren. Maskinrum 
utan en fläck, inte ett verktyg som låg och 
skräpade på en bänk, utan allt på sin plats.

Vi besökte även Shipping & Transport 
Academy (STC) en skola som har sin verk-
samhet främst i Rotterdam, men även på 
många andra ställen i världen. Vi fick se 
deras lokaler, simulatorer av olika slag 
där man hela tiden tränade sig för olika 
scenarion.  Den nederländske EU-parla-
mentarikern Peter Van Dalen var med oss 
under stor del av resan och berättade om 
hur arbetet i EU fungerar.

Jag får hela tiden en känsla av att synen 
på sjöfart dess nytta ökar. Mer transpor-
ter med miljövänliga alternativ på vatten 
känns som en framtid. 

PER OLOF ERIKSSON, DISTRIKT MÄLAREN

Rotterdam är Nederländernas näst största stad. Den ligger vid Rhen, Maas och Scheldes floddeltan i Nord-
sjön. Insjöfarten är väl utvecklad i landet och mycket gods transporteras vattenvägen. Foto: Anna Hammargren, 
Sjöfartsforum

MARITIMTHÅLLBART

Peter Jansson, miljösamordnare, Kjell Modig, distrikttekniker och utbildad miljöingenjör, och Malin 
Kotake, Trafikverkets expert på kemikaliehantering. Foto: Erika Andersson

Fakta  Chemsoft

Genom att använda Chemsoft säker- 
ställer vi att:
•  vi använder av Trafikverket godkända ke-
mikalier
•  minimerar risker för hälsa och miljön
•  vi följer lagstiftningen genom att vi följer 
Trafikverkets rutiner
•  vi följer arbetsmiljölagstiftningen
•  vi kan redovisa förbrukade volymer av 
samtliga kemikalier
•  vi har koll på vilka kemikalier vi har i hela 
rederiet

Inifrån internstyrelsen 

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

JUNI
Mats Stockmarr 
motorman/matros, Fårösundsleden
Eskil Falkenborg
befälhavare fril, Fårösundsleden

JULI 
Niklas Nygren
befälhavare fri, Svanesundsleden

AUGUSTI 
Torbjörn Hedskog
befälhavare fri, Skenäsleden

SEPTEMBER
Mathias Mikaelsson
befälhavare linstyrd, Isöleden

OKTOBER
Birgitta Rånge,
administratör, Fridhems varv

PENSIONÄRER
31 oktober
Arne Mattisson
befälhavare fri, Aspöleden
Kent-Åke Bernhardsson
befälhavare fri, Svanesundsleden

GRATTIS!

60 år
13 oktober 
Anders Larsson
befälhavare fri, Fårösundsleden

50 år
2 oktober 
Camilla Söderman
motorman/matros, Furusundsleden

18 oktober 
Lena Utbult,
rederiingenjör Teknikavdelningen

21 oktober 
Per-Arne Utbult
befälhavare fri, Hönöleden

1 november
Ted Thulin
befälhavare lin,  
Adelsöleden

Ledamöter i rederiets  
internstyrelse kommer att 
skriva krönikor i Sjövägen. 
Först ut är Håkan Wen-
nerström, chef Trafikverket 
Planering, region Väst.

Färjerederiet som  
samhällsutvecklare
Vi i Trafikverket kan tillsammans erbjuda 
bättre trafiklösningar genom att tänka nytt.

Jag är övertygad om att vi inte till fullo 
har tänkt tanken på vad nya vattenvägar 
kan bidra med i samhällsutvecklingen. Det 
kanske är så att vattenvägen erbjuder en 
förkortad resa i en skärgård, eller en stor-
stadsmiljö som är präglad av bilköer. Stor-
stadsmiljöer och transportbehovet växer 
och nya trafiklösningar kommer att behö-
vas. Det kan också vara så att transportbe-
hovet skiljer sig markant mellan gods och 
människor och då är det kanske olika lös-
ningar som behöver kommer till stånd. Att 
utveckla personresor, det kollektiva resan-
det på vatten, kan vara ett bra komplement 
när vi ska hitta nya lokala möjligheter.

För att tänka nytt och för att få nya lös-
ningar så behöver vi arbeta mer tillsam-
mans. Verksamhetsområde Planering och 
Färjerederiet behöver närma sig varandra 
för att i dialog möta omvärldens transport-
behov. Vi har idag kontinuerliga dialoger 
med kommuner och regioner/länsstyrel-
ser. Jag hoppas att när vi står inför en för-
ändring, eller en möjlighet till förbättring i 
transportsystemet så ska vattenvägen var 
en naturlig del och en möjlighet.

Vi tillsammans blir så mycket bättre och 
förhoppningsvis så kanske vi kan erbjuda 
en vattenväg som gör vardagen enklare 
och som bidrar till ett samhälle där vi vill 
leva och bo.

Håkan Wennerström

Internstyrelsen
Internstyrelsen är Färjerederiets högsta 

beslutsnivå, och ordförande Bo Vikström 
är vår ägares representant, i general-

direktörens ställe. Internstyrelsen 
fungerar som en bolagsstyrelse, men är 
rådgivande till ordförande, som tar alla 

övergripande beslut. Ordförande beslutar 
om rederiets strategiska plan, om  
övergripande budget och om de  

stora investeringarna.


